
S Z A M ITA s T

E

CJNi^^^^^^^^^iiM^
J

A BIT-LET cimoldalan megszok-
hattak az olvasok, hogy a szer-
keszto osztja meg gondolatait,
me'rge't vagy orome't az ofva-
sokkal. Most kive'telesen nam
ez torte'nik, hanem egy ofvasd
Ievel6t. s a szerkeszto n6h&ny
soros va/aszdt olvashatjak itt

helyette. Mindezt azdrt, mart
ifju o/vasdnk valoszinuleg sok
olyasmit foga/maz mag, ami
olvasoink tdbbsdge'nek v4le-

mdnye. S mart ugy gondoljuk,
hogy nam Art ne'ha tukorbe
n6zni egy szerkesztose'gnek sem I

Tisztelt Szerkeszto

!

A BIT-LET igen jo lap. De lehet-

ne jobb is. Az en eletemet
a rendszertelen megjelenessel
teszi keseruve. Liderckent 61

bennem a kep, amikor megvet-
tem az Otletet, s nem talAltam
benne BIT-LET-et, szeretnem
visszacsinalni, de nem lehet, vagy
ha megis, az ujsagos ugy adja
vissza a penzt, mintha veret
ontana\ Ezutan szoktam ra. hogy
mindig megke>dezzem : - Van
benne BIT-LET? - s megalazoan
nez ram az ujsagos. mint egy
orultre: - Ocsike, nem a Kepes 7-

re gondoltal? S a sorban mo-
gottem all6k rohognek a kepembe, s tudni velik, hogy az

Otletben nines melleklet.

Ez jopaVszor lejatszodott 1985 december6ben, amikor nem
jelent meg a 27-es szam, csak januar 2-£n, s olyan semmit-
mondo urrel talalkoztam, hogy nem kaptam levegot. Ha meg
is rendeztek a KARACSON YT, akkor is erkolcsi kotelesseguk
lett volna osszehozni egy dupla vastag evzaro lapot (legalfibbis

szerintem).
Most magarol a laprol egy kicsit. A Hfroldal a legjobb, leg-

Sllandobb minosegu, a legjobb benne az Uj resz. Csak ugye
ez is elmarad egyparszor (31, 32, 34). S a csfpos es a kevesbe
csfpos megjegyzesek is hifinyoznak mar reg. Pedig van eleg

hely!
A vezercikkben talldzva meg a nem programozok is meg ismer-

hetik a magyar sz6mltastechnika rakfen^it. Del Emlft a szer-

keszto sz6mit6g6peket a szerkesztdsegben, a 25. szamban. Azt
a beharangozot m6g a mai napig nem I6ttam, pedig eltek mar
masfel ev is! (Ilyen nehezen megy egy szamltastechnikai

BELULROL

lapnaJ a sz^mitogepesites?)
Nagyon sajnalom a Sorvezetot.

Ha vegzodott a Z80, akkor
peldaul programozdsi fog£-

sokrol, triikkokrol is irhattak

volna ! Amennyiben szerzo erre
(ertheto okokbol) nem vallal-

kozik, legal£bb olyan feladatokat
adhatnanak, amelyek meg-

olddsakor ki-ki rajon a maga
utjan a trukkre. Vagy kozdsen

keszitenenk el sorozat kereteben
egy nagyobb programot, mint

pi. egy szovegszerkeszto.
0 (marmint a rovatvezeto) \ma

le a programszerkezetet, meg
a gepfiiggetlen rutinokat. Az

olvaso elkeszitene az egesz prog-
ramot, felhaszn£lva a rovat

anyagat. Teh6t ilyet olvashat-
n£nk: ,,a szovegcim a BC-ben

lesz, a keresett szo elejet pedig
a rutin a visszatereskor a HL-
ben adja. Keszitsuk el a rutint,

a neve legyen : keresd \" A veg6n
mindeni, ha ugy erzi, jol sike-

rult, bekuldi a szerkesztosegbe.
A legjobbat mondjuk a Novotrade

megveszi, nehanyat megjutal-
maz a szerkeszto (erkolcsi di-

csoseg !). Akinek szuksege van
e programra, beset£l a BIT-LET-

be, beadja a sorozatokat tartalmazo peldanyokbol kivagott

cedulakat (ezzel szavatolja olvasoi mivoltat). ^s megkapja
a programot

!

Vallato . . . MieVt nem vallatjak a Schneider gepeket ? Eleg jo

gepek ahhoz, hogy mindenki tudjon roluk! Grafikaja pi. ket-

szerte jobb, mint a Commodore 64- nek, pedig annak se kutya

!

640x200 2 szfnnel
320x200 4 szmnel
160x200 16 szfnnel

Ha pediglen m6g nem hajlandok vallatni, legalabb egy 19-es
szam/34. oldal szintu bemutato cikket szentelhetnenek neki.

Lefuttattam a Benchmark programokat rajta, az alabbi ered-

m^nnyel:
1.12, 3.3, 9.1, 9.8, 10.45, 19.2, 29.2, 34.37;

tehat a jobb mikrogepek koze sorolhato. Sot a QL-t is veri

(szabad tarkapacit^sban), ha arra gondolunk, hogy itt a
128 K-bol 16 K, ott meg 32 K megy el a kep bitterkepevel.

Folytata'sa a 31. oldalon

^J)
Hiroldal - benne egy Snap-pal (nem snasszal !)

^) A HT1080Z diszk parancsai - parancsok a nem Ietez6 diszkhez. . Mire j6k?

© Szoftver dtfetek - DATA k<§szit<5 C1 6-ra

© Programajinlat - Rajzolas a Spectrum borderre .

© ProgramafAnJet ~ Ism^t egy tortenelmi pillanat!

Itt az els6 ATARI program! Egy rovid kis tartalomjegyzek kii'r6

© JMkbajnokok - ossze^llft^s ket kulfoldi lapbbl, az ev jatekprogramja szavaz^sr6l

© Volt egy ki&IHta's - marmint egy sz^mit6g^pes k^pz<5muv6szeti kiallftas - magyarul DIGITART... elmondjuk, hogy mit lattunk,

s bemutatjuk. hogy hogy k6szul a mu ...

© Posta - ezuttal nem puszt^n v^laszolgatunk de programmal, rajzzal illusztraljuk. amit gondolunk. (Az6*rt ne tess6*k rosszra gondolni!)

^) Mi van a szalagon? - megmagyara'zzuk. hogy mi van a Spectrumbbl. s mi a Commodore-b6l kijov<5 jelet rogzftfi szalagon...

(tobbek kozott por)

© Konyvmoly - nem sok r^gcs^lnival6ja volt e htfnapban. Igy hat egy kis tavalyi marad^kot is megt^madott.

.

© Quatroplus nyerff - megold£s es vegeredme'ny

© Van egy otlete? - akkor induljon p^lya"zatunkon, amelynek uj mece'n^sa a Computer S.
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a HL regiszterparban az utasitas utani also nam SPACE Byte

cime talalhato. Ha az utasitas argumentum nelkuli, akkor ezt

a cimet tarolni kail a forditd szamara, es visszateres el6tt ujra

be kell tolteni a HL-be.

1080

z

D SZK
PARANCSAI
Eqv a BIT- LET-ben kdzdlt r kis programmal kurathattuk a

HT 'kulcsszdkeszletet. Ebben talalhattunk sok ismeretlen

utasitast, amelyeket kiprbbalva SN error-t kaptunk vaJaszul.

Ennek okair6l, esszeru felhaszn*lasar6l szeretn^k irni.

Az ismertetesben vegig, a mai szamitastechnikai gyakorlat-

nak megfelelfien, a tizenhatos szamrendszert fogom hasz-

A HT-bW a RAM mem6ria elejen, 4000-42E9 kozott egy jegy-

zettablat talalunk. Itt tarolja a gap a mOkodesehez fontos

adatokat, itt vannak a pufferek, szoftver akkuk, az ugrd-

tabla Van peldaul egy puffere, ahol a szamok kiirasa elOtt

tarolja a k6dokat, 6s innen irja ki. A szoftver akkumulatorban

helyezi el a muveletek operandusait, eredm6ny6t. Az ugr6-

tablaban kereshetjuk az SN errorok ok*t. Ha egy gep egy

diszk kulcsszot ertelmez, pi. CMD, az egyik itt ta>olt cimre

ugrik. Minden utasitashoz 3 Bytetartozik, ezekbe C3 2D 01 -

= J P 01 2D keriil bekapcsolaskor. Ez a szubrutin adja az SN

a'cKszIc kulcsszavak 3 j6l elkiil6nithet6 csoportra oszthat6k:

1 . utasitasok,
2. egyszeru fuggvSnyek,
3. bonyolult fiiggv6nyek

UTASITASOK
A gep a parancs ertelmezesekor az ugr6tSbiaban tarolt cimre

ugrik. Az utasitas utan barmit frhatunk, a saj4t kiert6kelS

szubrutintol fiigg minden.

PI.: 100 CMD karaktersorozat

EGYSZERU F0GGVENYEK
Az utasitasokhoz hasonldan az ugr6tablaban tarolt megfelel6

cimre ugrik a gep, a kuldnbseg az, hogy 6rt6kadasban vagy

PRINT utan kell szerepelniuk.

PL a 100 PRINT TIMES karaktersorozat

OSSZETETT FOGGVENYEK
ErteJtadasban, vagy PRINT utan szerepelhetnek. A kulcssz6

utan zarojelben Iev6 kifejezest a gep kiertekeli es az ered-

m*nyt az X szoftver akkuba teszi, ut*na ugrik az ugr6tabla-

ban tarolt cimre.

Az atiras modszere,
hasznalata, peldak

Az alabbi program az utasitas operandusat irja ki tizenhatos

szamrendszerben. A parancs ertelmezesekor vegrehajtja az

ugr6tablaban tarolt cfmen levo gepi k6du programot. Ekkor

SZANITASIfCINIRAI M I III HIT 1 8 17 FtlWIAB

?000 CRLL
7883 PUSH
7884 CRLL
7887 CRLL
788R POP
788B RET

2337 Kite •?ez^s^rteKe 1 e::

HL
8R7F HL*CINT<X>
3269 Ki ir&fe&$
HL

1. Az utasitas utan all6 kifejez6st ert6keli.

2. Elmenti HL-t. ami a kovetkezo feldolgozand6 Byte-ra mu-

tat.

3. Meghiv egy konverzids rutint, ami az X-et egesszS alakitja

6s betolti a HL-be. ****u «««Ani
4. Meghivjaamonitorprogram(bel6p6sipont31A6H-1Z7lOU)
hexadecimalis kiiro rutinjat.

5. Visszatolti HL-t a tovabbi feldolgozashoz.

6. Visszate> a forditoba.

A mukodeshez at kell irni a CMD-hez tartozd Byte-okat az

ugrotablaban.
Tehat:100CMD I re kiirja az I ert6ket tizenhatos szamrend-

szerben. mm A +

A kifejezes kiertekelo rutin kiszamolja a kifejezes erteket.

betolti az X-be es beallitja a tipusjelzSt.

02 : INTEGER
03 : STRING
04 : SINGLE
08 : DOUBLE

: egesz
: karakter
: egyszeres pontossagu
: dupla pontossagu

A konverzios rutin vizsgalja a tipusjelzot. Ha string, TM error-t

ad, egy6bk6nt elv6gzi az atvaltast.

Sokszor szeretn^nk hexadecimalis konstansokat alkalmazm

a programban. Ez a program ezt val6sitja meg. A BASIC

programban A=£r7000 alakban hasznalhatjuk.

1 URG 7888H
L0R0 7888H

708© C08978 K0N s CRLL LI
4 7803 58 L0 D / B
5 7884 r.D8978 CRLL LI
e 7887 58 L0 E > B

7888 r:9 RET
s 7889 CD1B78 LI ! CRLL

78^C r-B27 SLR R
10 788E CB27 SLR R
11 7818 CB27 SLR R
1

- 7812 CB27 SLR R
13 7814 47 L0 B, R
14 7815 CD1B78 CRLL L2
15 7818 88 R00 rTb
16 7819 47 L0 B,R
17 78 1R C9 RET
18 78 IB 07 L2: RST 18H
19 78 1C 0638 SUB 38H
20 78 IE 0R9719 JP Cs 1997H
21 7821 FE8R CP 8RH

7823 08 RET C
7824 06 1

1

SUB 11H
24 ?02€ DR9719 JP Ci 1997H
25 7829 C68R ROD R/0RH
26 782B FE18 CP 18H

7820 08 RET C
28 782E C39719 JP 1997H

ORG 7888H
30 LORD 7888H
31 7888 C5 PUSH BC

7881 05 PUSH DE
7882 C08878 CRLL KON

34 7885 E5 PUSH HL
35 7806 05 PUSH OE
36 7887 El POP HL

< 7888 CD9R8R CRLL 8R9RH
38 738B El POP HL
39 07 RST 18H
40 788D 01 POP DE
41 780€ CI POP BC
42 788F C9 RET

4194H43 ORG
44 LORD 4194H
45 4194 C38878 JP 7888H



Amikor a vezerles ide keru I, a HL-ben az elso ertekes Byte cime
van. A sajat rutint RST 10H -zel kell befejezni, ezzel HL-t a ko-
vetkezo ertekes Byte-ra allitja, igy space-et is frhatunk a prog-
ramba.

3-7 Cim osszeallitasa Byte-okbol

18-27 Felbyte eloallitasa ASCII kodbol
A vizsgalat megertesehez ismerniink kell a hexadeci-
malis karakterek ASCII kodjat:

Hexadecimalis
karakter

0

1

9

A

ASCII kod

30H
31 H

39H
41 H

46H

Nem hexadecimalis, vagy nem n6gy karakter elofor-
dulasa eseten SN ERROR-t kapunk.

19-20 Kivon 30-t. Ha a kod ennel kisebb, akkor C"1 - SN
error.

21-22 Kod nagyobb-e, mint OA? Ha nem, C = 1 (lasd Z80 CP
utasitas), keszen vagyunk.

23-24 Kivonunk m6g 11 -et, ha a kod enn6l nagyobb, akkor az
F utan kovetkezik az ASCII kddtablaban. SN error.

Kivontunk 11 -et, hozzaadtunk OA-et, ez osszesen 7 ki-

vonasa. Ez pontosan ASC("A")—ASC("9")
26-27 £rvenyes decimalis szam vizsgalata. Ha kisebb, mint

16, akkor A-ban a hexadecimalis karakter decimalis
erteke van, a konvertal£s sikerult.

Eddig tart a program magja.
Ezutan

:

31-32 Regiszterek elmentese
33 Konverzios rutin meghivasa
34 Kovetkezo karakterre mutatd adat elmentese
35-36 Konverzio eredmenyenek attoltese HL-be
37 HL-ben levo, eg£szk6nt e>telmezett szam egyszeres

pontossaguva alakitasa, betoltese X-be
38 Kovetkezo karakterre mutat6 adat visszatoltese
39 Kovetkezo nem space Byte-ra alias

40-41 Regiszterek -visszatoltese

42 Visszate>6s a forditoba
43—45 Utasitas definialasa az ugrotabla atirasaval.

A program az EDI nevu assembler szintaktikajaval keszult.

CfMLISTA
A jegyzettablaban levo ugrotablat kell atirni, ha egy sajat

utasitast szeretnenk definialni:

PI. ha a rutinunk 7000-n kezdodik es a CMD-t akarjuk hasznal-
ni. akkor 4173-ra C3 00 70-et kell irni ("JP 7000)

Egy erdekesseg

:

400C-re ugrik a gep, ha a BREAK-et lenyomjuk. Ekkor az
akkumulatorban 1 van. Itt C9= RET-et taldl, visszate> a ROM-
ba. Ha az akkuban 1 van, akkor vegrehajtja a szokasos BREAK
rutint. Ha 0. akkor tovabb fut, mintha le sem nyomtuk volna
a BREAK gombot. Ezert le lehet tiltani a BREAK-et, ha ide

3E 00 C9-et irunk (LD A, 00 RET).

K6t sziikseges rutin cime:
0049 billentyu lenyomasara var, A ba teszi a billentyu ASCII
kodjat.

032A Egy karakteres PRINT rutin. Az aktualis eszkozre kifrja

az A-ban levo ASCII kodot. Az eszkozt 409C tartalma hatarozza
meg

:

00=keperny6
01 - nyomtat6
80 = kazetta

Sok sikert kivanok a kiserletezeshez, BASIC boviteshez !

Nemkin Rdbert, lll/c oszt. tanulo, Foldes Ferenc Gimnazium,
Miskolc

Itt barmit ,,muveszkedhetunk" az X, Y szoftver akkuval.

A fordito a zarojelben levo kifejezest szintaktikailag ellerorzi.

kiszamitja, eredmenyet az X-be teszi.

Nehany jo I hasznalhato rutin:

0708 X=X +

1

©778 X=0
08O9 x=log<:x>
0897 X=X/10
093E X=X*10
0995 Viz~9*.l ?.t .. h» X *3V'szeres VOW duP 1 ?

H ?. : fl*9*K<

X<0 C=S=1
X>0 Z=P=S=0

0977 X=RBSOO
0982 X=-X
698R H«SCN<X?
09R4 X--et ber s». «,«*renibe
09F4 X=Y
09FC Y=X
0Hrr Xet ea^ssz* -».Kit > a. € = betolti & ML-be

az X-be, HL=OINTOr-
0RB1 X- et e3V'5z«?r^s Ponto^si.SO 1 .'* •& l a.K it j 3. : X=CSHGOO
HRDB X-et duPl* *ontos*.*3.M,«i. -*.l*.Kit X=CDBL<X>
0B26 X=FIX'-.X>
0B37 X-XNTOO
0BC7 HL-HL+OE
0BD2 HL~HL-Dt.
0EF2 hl=hl*dh:

MindrvfcroM rutin t^ilcsordul^s eseten ?z X-be teszi
? ^«»±9eredmeny<-

0C7O X=X~V
0C77 X=X.+ S'

0DR1 X=:*^'
0DE5 X=X.'V
0FRF HL decirr^l is KtnyoTOt*t*S*.
1 3E7 X=SQR v > : > SQR 'X. / =EXP < . 5*L0G < X > >

1.
:r; X-'.'^rewtX

1439 X=FXPO<>
14C9 X=Rt^D<:X>
1541 X=COSvX>
1547 X=SIM<:X>
15R8 X=TRN<:X.'
15E3 X=RTH<:X>

C iMLIS 1

H

TOKEN
CVI

CIM
4-1 F>:~

s }~-

FN 4155
CVS 4158 >"**•

DEF 41 5§ n
r*VD 41 F.F

EOF 41S1
LOG 4 1 64 c
LOF 4 i ST c
jyjU' T -±; 416R c
Wi-'C-r
: i \ -*r d. 1 gO c

4 17S c
4173 fi

TIME* 417S B
OPEN 4179 R
FIELD 4 1 7C P.

41 7F R
PUT 4182 R
CLOSE 41 85 R
> nRR 41 88 P.

» : l~ {'•.'„/ (Z. 418B R
HflME 418E fi

KILL 41 91 R
4194 B

LSET 4197 R
419P. R

IHSTR 4 1 9D B
SRVE R
L INF 41A3
USR
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DATAKESZITO CI 6

A program alkalmas arra. hogy az elozoleg meglrt g6pi kddu progra-

munkat kifrjuk BASIC DATA sorokba. Ez f6k6nt g6pi programok
BASIC toltojenel hasznos.
A program hasznalata. RUN paranccsal futtatjuk. A „Kezd6sor-
sz£m?" k^rdesre, azt a sorsz£mot kell megadni, amelyik sortdl az

adatokat el kivanjuk helyezni. A „L6p6skdz?" kerdesre azzal a szam-
mal felelunk, ahanyasaval az adatok sorszamat leptetni kivanjuk.

| ft *********** «** ft ft* ****

OftTRKESZlTQ *

IF.J. GULVnS LRSZLO *

10 REM
20 REM
30 REM
4tf REM
50 REM
60 REM
70 REM
SO REM
90 REM m
lOO PRINT
110 INPUT"K
120 INPUT"
130 INPUT"
140 PRINT"
150 F0RI=0T
160 F0RR=lT0LEN<:
170 NEXTT_PRINT:

T30 PRINT "PT PR I

210 FOR1*0

INTKS+I*LE; M DATA"
ft*) PRINTMID*<M^,R
CI=CI+2 = f^EXTI

: P0PT=0TQ lO A*=STR* i PEEKvC 1+ I*3+T
t >

;
"i NEXTR : IFTO 1 OTHENPR I NT% »

j

NEXT I P0KE239* 10

A „Kezd6cim?" kerdesre azzal a clmmel felelunk, ahonnan az adato-

kat ki szeretnenk iratni. Ezutan a program DATA sorokba masol
99 db adatot, majd a k6perny6 fels6 r6sz6be kUrja a kovetkezo
memoriacimet. Ha az adatok kimasolasat folytatni kivanjuk, akkor
RUN parancs utdn a kovetkezo sorszamot iitjiik be kezdosorsz£m-
nak, a lepeskoz marad az elozo (ujra be kell irni!), a kezddcfmhez
pedig az elozoleg a kepernyon megjelent szamot kell Irni.

ifJ. Gulyas Lasz/6

Szoftverexport munkara keresunk

PROGRAMOZOKA T
A feladat: ugyvitelszervezes,

folyamatiranyitas, CAD.
Kornyezet: UNIX operacios rendszer

„C"-nyelv
(Kesbbb tartds kikuldetes is lehetseges)

JELENTKEZiS: IrASBAN, reszletes nSmet nyelvd eletrajzzal!

Skate-Coop Szamltas- 4s Irodatechnikai Uzletag

C MpUTER-S

..SWEXPORT"

1095 Budapest IX., Soroksari ut 16.

II !8*li;
:

:::i!
205 193 £54 .ca

' 254.
'

6 176 . .

.

58 1 255

197 RUSH be
245 p.JSh 3f

III m-:::::lit**W
>

40 1 jjf Z ,65188
169 xor c

23© 7 and 7

111
' 254 '!!!!! OU t ^254), a

6 4 Id b ..
4

0 nop
.nop

>P

65205

0
0 nop
16 250 djnz 65195
241 pop a f

16 831 " ! ! ! ! ! !d'*!nz 6518©
53 59 254 ••id 3 , 65033)

III?!
65212 l'r

65213 241
195 56 O

255

•Call 65217
. p b p m.
.pop bC
.pop a f

.JP 56
• Id b . b

, Id 3 . < 65231 )iilii u i
65221 203 120 bit 7,b

Iilii tl5
2 .::::::::^rV

5£2T

Sill? li^
I d b . a
id 1 . b
OU t (254

i ,

a

f*t
120 id a , b

65232 7 1 Id b 9

65233 16 254 djT.Z 65233

236 32 250 \j r
' nz , 65232

i ret
65239 33 56 254 . . . Id hi.

65223 211 254
652 30 201
6523 1

254. Id d-5. .

I d a , (

t d be.
I d d r

Id (de

S
S!?S
65274

III?!

Is
1
?
6
.::::

id a > i

Id be .

Id i r

Id ( d i
ret
id hi
i. d t.

.

id a \

174 xOi* *h
119 Id (hi.

35 inc hi
249 djnz

65081m
l ,a

1

1

) ,a

65272

3 254. »Ct 7 , <h U
isi

-

::::

7
!96-:::

.inc hi
jnz 65287. d j n

:

.ret
id
Id ^.x
res 7. (hi)

25-i" ! ! ! I ! !d jr.Z 65293
-ft
ret
CP ( h I)

^ . . i n .: hi
251 djnz 65304
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PROGRAMA.IANLAT:

SPECTRUM ATARI 800XL

RAJZ A BORDER-EN
ZX SPECTRUM

A rutin segftseg£vel gyorsan 6s egyszeruen

kezelhetjuk a BORDER harom elkulomtett

teruletet: a fels<5 reszt. az als6 r6szt. es a ket.

6sszetartoz6 oldalsb r6szt.

Miel<5tt bevinn6nk a programot. helyezzuk

lejjebb a RAMTOP-ot CLEAR 64900 utasf-

tassal. A rutin a 65084. 6s a 65309. ci'mek

kozott helyezkedik el. 226 byte hosszan, es a

RANDOMIZE USR 65084 utasftassal indit-

hat6. El<5tte azonban be kell adnunk n6hany
adatot. melyeket kuls6 cimeken keres a rutin.

Ezek a kovetkez6k:
- 64906-65081: Itt adhat6k meg a BOR-
DER ket szelsS r6sz6nek szmadatai. Minden
cfm egy-egy pixel-sornak felel meg, igy a

BORDER szele akar vonalank6nt mas 6s

mas szi'nu lehet. PI. a POKE 64906,7 egy fe-

h6r vonalszakaszt jelenit meg a keret sz6ls<5

teruleteinek tetej6n. A cfmeknek a kfvant

szmek k6djat kell tartalmazniuk.

- 65082: A BORDER fels<5 r6sz6nek szfne

allfthat6 be.

- 65083: A BORDER als6 r6sz6nek szfne.

Ezeken kfvul a rutin belse]6ben a 65172-es

cfmen kell megadnunk, hogy a sz6ls6 keret

r6szen hany k6ppontsort akarunk kezelm

(0-176). A sz6ls6 keretteruleten megjelenf-

tett informaci6 scroll-ozhat6 is. felfel6 a

RANDOMIZE USR 65090 utasftassal. Iefel6

pedig a RANDOMIZE USR 65093 utasftas-

sal. Invertalni a RANDOMIZE USR 65096
utasftassal tudjuk.

Tovabbi lehet<5seg a villogtatas. ami a RAN-
DOMIZE USR 65099 utasftassal kapcsolhat6

be. a RANDOMIZE USR 65102 utasftassal

pedig ki.

A rutinb6l a RANDOMIZE USR 65087 uta-

sftassal tudunk kil6pni. Rutz La/os

Figyelem' A program jelentflsen lassftja a

BASIC program fut£s2t. A futasido" elt6r6s

akar otszoros is lehet. A BEEP. LOAD. SAVE
utasft^sok alatt a grafika nem latszik. normalis

lesz a keret. (A szerk.)

TARTALOMJ EGYZEK
ATARI 800XL
KedvesOlvas6k!
Ismet tortenelmi pillanathoz 6rkeztunk! Meg-

jott az els<5 ATARI-s anyag ! Min6 v6letlen.

6pp akkor. amikor ATARI vallat6ra kesziilunk!

(me a par napja erkezett level, s programocs-

ka.

Tisztelt Szerkesztos6g !

Foiskolas tanulo vagyok. 1986 oszen

evek 6ta megtakaritott penzemen (es

csalSdi hitelekkel) megv^s^roltam egy
ATARI 800XL szamft6g6pet 6s hozzS egy
floppy-drive-ot.
Ez a gep - tul az elfogultsagon - meg-
lehetdsen gyors, jol kezelheto, szamos
erdekes lehetoseggel rendelkezik. Eg6-

szeben veve (hardver es szoftver tekin-

teteben) igen hasonlo a Commodore
64-hez, nehany tekintetben talan tobbet
is tud annal.

Nehany alapveto kulonbseg aze>t van
koztuk. Egy igen lenyeges, hogy az

ATARI-hoz nem kozol a BIT-LET (es a

tobbi ujsag sem) adatokat, programokat
stb. Ennek oka bizonya>a az orszAgban
I6v6 ATARI-k alacsony szama; ba>

konnyen lehet, hogy csak ,,rejtoznek"

ezek a gepek. £n magam is tudok - a sa-

jStomon kiviil - meg egyrol; ba> ez ugye
meg csak kett6. Mostant6l tehat szeret-

n6k ATARI programokkal, otletekkel

szolgaTni.

Semmi akadSlya, s az els6 programot

maris kozoljuk. Az ATARI-n fras-olvasa-

son kfvul minden floppy-muvelet kiilon

DOS-rendszerprogrammal vegezhet<5 (pi.

torles. lemezmasolas, stb.). Ez sokszor ne-

h6zkes. mert a DOS rendszerlemez. menu-
valasztas. stb. kell hozza. A kovetkezG prog-

ram a lemez-tartalomjegyz6k kifrasat s ennek

alapjan a programok behfvasat egyszerusfti.

Sorra jelennek meg a file-ok a DOS listak-

hoz hasonlrian. Minden BAS kieg6szft6s

file-nal megall a g6p. A RETURN billentyut

megnyomva ezt a programot behfvja 6s elin-

dftja. barmely mas billentyu eset6n folytat6-

dik a felfras. A listat Iezar6 felirat utan a prog-

ram RETURN megnyomasara megall. barmely

mas billentyure elolr<5 1 kezd6dik.

Ez a program rovid (1 blokk a lemezen). cel-

szeru minden lemezre felvinni. Fejlesztend<5

programoknal pi. a

32345 SAVE"D:...":RUN"D:LISTA.BAS"
sort frjuk be (a pontok hely6re az adott prog-

ram azonosft6jat). A napi munka v6g6n a

GOTO 32345 kozvetlen parancsra a v6gzett

javftasok rogzulnek a lemezen 6s a lemez

aktualis £llapota azonnal ellentfnzheto" is.

vagy uj program hfvhat6 be.

A program muk6d6ser5l:
10. az 1. lOCB-n a billentyuzetet nyitja meg
(Keyboard). A C hossza tulajdonk6pp bar-

mennyi lehet kb. 20 folott.

20. A 2. lOCB-n a disk tartalomjegyz6ket

fogjuk olvasm. A *.* forma az els<5 file-t va-

lasztja ki.

30. A tartalomjegyzek minden sora ket szo-

kozzel indu!, kiv6ve a szabad blokkokat

jelzfi befejez<5 fehratot.

40. Az IF eredm6nyek6nt a program csak

BAS kieg6szft<5)u nevekn6l all meg. Ha az

IF-et 55-6s sornak tesszuk be, minden sor ki-

frasa utan megall. de csak BAS kieg6szft<5st

lehet behfvni.

50. Egy billentyu megnyomasara var. Ha

nem RETURN gombot nyomtunk le. foly-

tatja a listat.

60. Lezarja a csatorn6kat; m^r nines szuks6g

rajuk.

70. Tapasztalatom szerint nem ismeri fel a

sz6kozokkel kieg6sz(tett nevet a g6p, ez6rt

a sz6kozoket levagja a program.

80. A "D:" az elsfi disk-egys6g azonosftoja,

a ".BAS" pedig a n6v kieg6szft6je.

90. Ezek utan indftja a kivalasztott program-

file-t. RUN helyett LOAD-ot frva csak be-

hfvja. de nem hajtja v6gre.

100. A tartalomjegyz6ket befejezi 6s lezarja

a file-t.

110. RETURN eset6n program v6ge. kulon-

ben elolr6l kezdi.

120. Lezarja a billentyuzet csatornajat 6s

befejezi a programfutast.

Rieth Jdzsef 1112 Budapest, Varosmajor

u. 66.

1 0 OPEN # 1 , 4 , 8 ,
n K ;

M
: D 1 1*1 C* < 39 >

2© OPEN #2,6,0, M D^*.* M

30 INPUT #2.:C$=IF C^< 1 ;ZX> M
" THEN 108

40 PRINT C#:IF C*< 1 1 > iS^O^BftS 11 THEN 38
58 GET #1,R: IF fl<>155 THEN 38
68 CLOSE #2m::L0SE #1
78 FOR R*4 TO 18* If C*<fl.fi><> w H THEN NEXT fl

SO C* C I > 2 > ~ "D : " C*<«>* u
. BBS "

§Q RUN CS ' STOP
180 CLOSE #2 : PRINT • PRINT C* : PRINT
.118 GET #1,H =IF HOiSS THEN 28
128 CLOSE #1

I
END
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1986 v6g6n is megv6lasztott6k a kiilonbozO ismert szamitSs-

technikai lapok az ev legjobb szoftvereit, jatekait 6s sok

egyeb leg-jet. Ahany nagy lap, annyifele lista. Nemcsak a

nyertesek kulonbozSek, de a kategdriSk is.

Mi a Your Computer cimu angol 6s a Happy Computer cimu

NSZK-beli lap 6ssze6llit6s6b6l v4logattunk. AlapvetGen a

jatekszoftverek listajat kozoljuk, de az osszeallitas v6g6n

1-2 mas tipusu kategoriara is sort keritunk.

KALANDJATEKOK

The Pawn
Ebben a kateg6riaban a ket szerkesztos6g vita n6lkul ugyanazt

a programot valasztotta. Ez alighanem jelent valamit!

A jat6knak eloszor az Atari ST-re irott valtozata jelent meg,

amely allftblag f6nyesen demonstralta a g6p kivald grafikai

k6pess6geit. A C64-es valtozat persze sokkal ismertebb, pedig

ez korantsem olyan nagyszerG, hiszen a ket g6p grafikai tudasa

kozt nagy a kuldnbseg. A program elsos6g6hez a grafika kival6-

sagan kfvul nagyban jarult hozza az ugynevezett Parser

kivalbsSga. Ez a kalandjat6k programjanak az a r6sze, amely

a mondatok vizsgalatat v6gzi. Koztudott, hogy egy kaland-

jatek akkor lenne igazi, ha soha sem kellene ilyesfele fehratot

olvasni a k6perny6n : „Nem 6rtem, mit jelent az, hogy mano".

Egyelore mindent persze nem erthet meg a g6p. de a j6 Parser

aze>t sokat szamit. A The Pawn tele van eredeti dtletekkel,

s hetekig tarto sz6rakoz6st jelent a kalandjat6kok kedveloinek.

THE PAWN

AKCIOJATEKOK

¥
Trailblaser

A program az ev vegen jelent

meg. igy bizonyara meg keve-

sen ismerik nalunk. A lap

szerint dtletessege, konnyu
kezelhetosege es nagyszeru
grafikaja miatt szolgalt r6

a gyozelemre. A Gremlin
Graphics szoftverhaz term6-
ke, amelynek sikeres jateka

volt meg tavaly a The way of

the Tiger es a Jack the nipper

is.

(Ajatekokcfmet szandekosan
eredetiben kozoljuk, hiszen

aki ismeri, nyilvan igy ismeri

oket.)

Uridium

Akik szeretik az akciojat6ko-

kat, alllt6lag ezt a programot
meg kell hogy ismerjek.

A nagy jatektemp6t, a ,,cse-

lekmeny" gordul6kenys6g6t,
a jo hattergrafikat dicserik.

15 egyre nehezebb szint gon-
doskodik a jatek valtozatos-

sagardl.

SZIMULACIOS
JATEKOK

("SMI
TT Racer

A Szerkesztoseg mar eleve

ugy erezte, hogy ddnt6suket
sokan vitatjak majd. Ok is

sokaig toprengtek e katego-

ria elsosegen, de vegul is a vi-

taban rendre visszat6rtek eh-

hez a programhoz, igy emel-

lett dontottek. A program

legnagyszerubb ujdonsaga
egyebkent, hogy halozatba

kotve, nyolc gepen, nyolcan
jatszhatjak egyszerre!

Silent Service

A jatek talalo zenejet, a jo

grafikat es valtozatossagat
emelik ki az ertekelok.

AKCIO-KALAND
JATEKOK

Bat Man
A szerkesztosegi indoklasbdl

megtudtuk, hogy ez a prog-

ram valamelyik hires k6p-

reg6nyre 6pul, ennek a sze-

reploi allnak az izgalmas ese-

m6nyek kdzeppontjaban, s

csak ugy ropkodnek a logikai

feladvanyok.

b
Antiriad

Idezet az indoklasbol: ,,sze-

d ito grafika, kaprazatos zene,

konnyQ kezelhet6s6g, duhftS
kudarcok, s6t m6g egy mell6-

kelt karikatura album is - mi

kellhet m6g egy j6 j6t6khoz?

Dan Malone-nak, a program
tervez6mGv6sz6nek sikerult

a komikus jelenetekkel 6s az

otletes graf ikaval valami ege-

szen kiilonlegeset l6trehoz-

nia. Ezzel a programmal a

Palace szoftverhaz felulmul-

/
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ta onmagat, s abszolut elso

helyezest ert el ebben a kate-

goriSban." . . .Legalabbis Ang-
liaban, tehetjiik hozza kicsit

ironikusan, hiszen egy hSzzal

odebb, masra eskusznek.

AZ EV LEGJOBB
JATEKA

abszolut kateg6ria

World Games
Sajnos ebben a kateg6riaban
csak a YOUR COMPUTER
hirdetett gyoztest. Ka>, mert
kivancsiak lettunk volna a

hozzank kozelebb eso nemet
piac abszolut bajnokara is.

Az igazs£ghoz hozzatartozik,

hogy majdnem biztosan nem
ezt hozt£k volna ki elsonek.

Hiszen a HAPPY COMPUTER
sportjatekok kategoriaban a

Leader Board-ot favorizSlta.

Marpedig, mint azt sokan
tudjSk naJunk is, a World
Games nyolc sport£gban ki-

nal j£t6klehetos6get. A prog-
ramnak a C64-es valtozatat

nalunk is sokan ismerik. Sok
asztalon futott a sumo-bir-
koz£s, a hordougratas es a

tobbi sportSg a BIT-LET Ka-
r£csonyon is.

SZEREPJATEKOK

The Bard's Tale

Kiilonleges kategoria ez is,

amelyben csak a nyugatne-
met lap szerkesztoi hirdettek

bajnokot. Nyilvan azokat a j3-

tekokat vettek itt szamba,
amelyeknek sor£n a jat6kos-

nak bele kell 6lnie mag£t bi-

zonyos szerepkorokbe.
A gyoztes jatekrol irottakat

nezve persze az is feldtlik az

emberben, hogy egyszeruen
csak keresni kellett egy kate-

g6ri£t, hogy ezt a programot
is dicserhess6k a szerkesztok.

Ezt a programot, amely allrto-

lag uj merest ailft fol a jate-

kok ilyen ttpusdban. Otlet-

gazdagsaga. komplexitasa
tobb honapra val6 j£t6klehe-

toseget kinal.

LEGNAGYOBBAT
BUKOTT JATEK

Knight Rider

A kategoria nem rossz ! Ka>,

hogy megint csak egy gyoztes
van. Azt irj£k rola, hogy a bi-

zalomgerjeszto n6v (mar-
mint a jat6kot kiado Ocean
szoftverhaze), s a nagy rek-

lamhadja>at ellenere ez a

program v6gul is a jat6k-

szoftver tortenelem Iegs6t6-

tebb lapjaira keriilt. Sze-

geny...

Eddig a jatekok. De van meg
az egyebek kozt ket olyan
,,leg", amelyet az e>dekess6g
kedv6e>t kozz6 teszunk.

EZ EV GRAFIKAI
PROGRAMJA

m
Art Director

Ha megnezik jobban az alabbi

kis kepecsket, lathatjak rajta

az ANDROMEDA Szoftver-
haz emblemajat. Nem biztos,

hogy minden olvasonk tudja,

ez a ,,haz" itt talalhato Buda-
pesten. A Novotrade kote-

lekebe tartozik! Igen, ha a

Mirrorsoft is a program ki-

bocsatoja, a dicsoseg azert

a magyar programozoke is.

Azt irj£k e program kapesan:
,,Amikor az Amiga megjelent,

s az Electronic Arts elk6szi-

tette hozza a Deluxe Paint

programot, ezzel megmu-
tatta, hogy mire kepes egy
ilyen tudasu gep. Mindez-
idaig nem letezett program,
amely ezt a szintet megmu-
tatta volna az Atari ST-n. Ez-

zel a programmal a Mirror-

soft (vagy inkabb az Andro-
meda - a Szerk.) bebizonyi-

totta, hogy mi az ami lehet-

seges.

A program hasznalata rend-

kiviil egyszeru, s elso ismer-

kedesre nyilvanvalo. hogy
milyen kituno ez a program-
csomag. Sok tekintetben az

Art director valoban egyen-
erteku a Deluxe Paint-tel,

s nem is drag£bb
!"

Szep szavak. Gratulalunk a

szerzoknek

!

AZ EV
SZAMITOGEPES
SZEMELYISEGE

Alan Sugar
Egy r6gebbi szamunkban ma>
r£mosolygott olvasdinkra ez

a nem mindennapi uzletem-

ber. Nagy dobasa a sikeres

Amstrad PCW 8512 piacra

dobasa utan, a Sinclair ceg

megvasa>lasa volt. Ekkor

kapta sza>nyra nevet igazan

a vil^ghfr. Azdta ma> meg is

jelent a ZX Spectrum 128+2,

amelynek a fogadtatasa - leg-

alabbis Angli6ban - nem
rossz. Sugar nem tagadja,

hogy szivesen tanul abb6l

amit m£sok eldtte m^r j6l ki-

talaltak. fgy van ez Sinclair-

rel is, de az IBM-mel is. Nem
tagadja, hogy az Amstrad PC
megalkotSsakor az IBM PC-
re alapoztak, de ettol csak

jobb lett a g6p. Alan Sugar
tehat 1986 embere lett, valo-

szinuleg nem 6rdemtelenul.
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1986. XI. 28. 6s XII. 28. kozott a Sz6pmuveszeti Mu-
zeumban rendezt6k a DIGITART cfmG szami't6g6pes
grafikai ki£llit£st. A nagy siker miatt januar 11-ig
meghosszabbitottak a nyitvatart£st, 6s sz6 van vi-

d6ki turn6r6l is...

Horst Banning

10 REM HORST 0RRTNIHG CHQK) OTLELTL' RLflPJ^N
11 REM KESZI'TETTE TOROK BENCE.- 19S7
20 DEFFNR ( X ,< = 1 NT < RND < 0 ) «j<4 1 >
50 Dl =6*FNR' -5 • i 02«6*FHR«.5 > X=9 +FNR. 10 •

100 GRRPHIC i,

1

12© FOR 1=0 TO 17
1H0 FOR. J=0 TO 17 BOX 1 , H0> • 10 J* i ) 0 • < I » 1 >:*X+ 10/ J*i0+20 • 1*01+ J#DJ
1 40 NEXT j , i

200 GETKEY A* 60 TO 50

. S Z A M IT ASTECHNIKAI ME LIEKLET 1SI7 EE1RUAR

Tobbszor megn6ztem a kiallltast. hiszen a t6makbr evek

6ta foglalkoztat. Annyira erdekel, hogy magam is szeret-

tem volna nevezni az uj IMPULZUS palyazatara, csak a

kozhelyszeru idbhiany akadalyozott. Tobb mint tiz eve

szentendrei lakos I6v6n rengeteg k6pz6muv6szbaratom
van. J6llehet kbrzb n6lkul m6g tojSst sem tudok rajzolni

(mindig feszek lesz belole!), de szamtalan avantgarde

kiallftast lattam, sbt ezeken sok mu tetszett is!

A DIGITART (es a megel6z6 palyazat) otletet nagyon j6-

nak tartottam, sbt meglepb mbdon az idopontjat is: el6bb

nemigen lett volna 6rtelme. Az euf6rikus jat6k6rulet elsb

hullama utan a latogatbk is fog6konyabbak, eln6zobbek

egy ilyen „oldalhajtas" irant. A megvalbsitas pedig meg-
mutatta: ha az elektronikaban 6s a szamitbg6pes kultura-

ban nem is, de reszteruleteken val6ban csokkenhet a le-

maradasunk az 6lvonaltbl!

Ml, £S MIERT TETSZETT?
A magam reszerbl minden hatarteriiletben briasi fantaziat

latok. Sajnos ezzel a kellet6n6l is tobben vannak igy: p6l-

daul a szamitbg6ptudomany (computer es matematika

hataran) nagy altalanossagban se a matematika hagyo-

manyait, precizitasat; se az elektronika dinamizmusat

nem orokolte. Ugyamgy a kiallitott muveken b6torkodom
szamon kerni a muveszetet is, 6s a meggy6zoen szamitb-

g6pes jelleg6t is. Magyarul: n6zzen ki j6l, de legyen izig-

v6rig computeres term6k! Kicsit maximalista mbdon m6g
n6mi geometriat (matematikat) is kbveteln6k: ne legyen tel-

jesen v6letlen az. hogy j6l n6z ki. Ezt a tbvabbiakban a

..komplex" jelzbvel fogom rovidfteni, 6s ez indokolja,

hogy az alabbiakban az ilyen muvek6rt lelkesedem. Ilye-

nekkel (varhatban) inkabb a kulfoldiek kenyeztettek. akik

gondolom mar sokadik alkalommal kaptak nyilvanossagot.

6s kritikak bzbn6t vehett6k figyelembe. Term6szetesen sok

hazai mu is tetszett.

LAIKUS MUVESZETFILOZOFIA
A digitalis kepfeldolgozas egy igen fontos iparag, de

onmagaban kev6s a muveszetben. Walicky Tamas egyeni

latasmbdja persze feltetlenul hozzaadja a kivanatos pluszt.

A legtokeletesebb f6nykep is csak fotb, de egy montazs.

vagy egy szarrwtbg6pes fotografika mar valbban hatarte-

rulet - meg matematika nelkul is. A Walt Disney-szeru

cicak - ha m6goly aranyosak is - nem tudnak lelkesi'teni.

mint ahogy egy teljesen avantgarde festmeny „k6perny6-

s(t6se" sem.
Van viszont egy vonal, ami a legkomplexebb alkotasokat is

a hatt6rbe szoritja a szememben: az ismeretterjeszt6s. Pe-

dagbgus enem szam^ra barmit megsz6pit. ha az meg tanul-

sagos is. A Rubik-kockahoz hasonlban szeml6letformal6

Iehet6s6geket rejt a szamitbgeppel segitett vizualis neve-

les. Illusztraci6k6nt alljon itt k6t program: ket kiallitott mu
ihlette 6ket - lathatjak az eredetit is. 6. osztalyos i

amugy e!6g lusta fiam ,.altalanosltotta" a kepeket

a koztudottan jol szeliditheto C16 (C+4) gepekre. Ez

nyilv^n nem a gyerek sikere, hanem a muv6szek£: egy-

szeruen alkottak nagyszerut.

Ennek kapcsan prbbalnam megfogalmazni, mit 6rtunk

azon, hogy „nem teljesen veletlen az, hogy jbl n6z ki".

J6I ismert a computernek az a kepess6ge, miszerint v6let-

lenszeru abrakat k6pes generalni. A muv6szetben 6ppen
az a heurisztika g6pesfthet6 nehezen, amikor egy grafikus

azonnal olyannal prbbalkozik, ami sokak szSmara ,J6I n6z

ki". A k6t v6glet kozott van valahol egy olyan program,

amiben az esetleges nem abszolut v6letlen, hanem olyan

korlatok kozotti Iehet6s6geket jelent, amelyek latv^nyos

eredm6nnyel jarnak. Egy ilyen program hasznalata, 6lve-

zete abbbl all, hogy az ember „futtatja", majd ha valami

jbt lat, azt kivalasztja, megjegyzi. Ez (a Iehet6s6g) a sza-

mitbg6pes grafika legegyszerubb fajtaja, bar a latvanyos

Iehet6s6gek megtalalasahoz sok tbpreng6s 6s pr6b6lgat6s

kell. A kbzolt Iist6k ilyen 6rtelmu „altalanos(tasok": a prog-

ramok - sok egyeb mellett - az ihlet6 produktumot, a kial-

lft6son megszeretett k6p megfelel6j6t is el66ll(tj6k.



Sajnos a vazolt pedagogiai ut nem zokkeno mentes. 3-4 eve

egy kiallit£si DEMO-nkat meglatta ket fiatal iparmuv6sz,

es az abrak (5 evvel ezelotti szfnvonal!) megihlettek 6ket:

rendeltek egy ..programot". HiSba mondtuk, hogy legsi-

m3bb 32 lenne. ha ok tanulnanak egy kicsit programozni, a

dolog nem jott ossze. Kicsit okulva ebbol. amikor neh^ny

6ve Szentendren muvesz ismer6seimnek csinaltam egy be-

mutatot IN MEMORIAM M. C. ESCHER. akkor mar olyan

DEMO-kat mutogattam. ahol a programok alkalmazko-

d6bbak voltak. Kisse iranyitottan veletlenul rajzolgattak

mindenfelSt. es ha valamelyik £bra j6l megtetszett. akkor

ilyen iranyba lehetett folytatni a futtatast. Bizonyos para-

metereket esetleg !NPUT-tal lehetett kozbeiktatni, ehhez

viszont minimalis matematikai ismeretek kellettek volna.

Mindossze olyanok, mint oszthatosag. kozos tobbszoros.

kor kerulet-360 fok, stb! Sajnos ebb6l se lett egyuttmu-

kodes. Az is sajnos. hogy valami hasonlot tukrozott a

DIGITART vendegkonyve is. Felek., nagyon keves festo,

grafikus latogatta meg a kiSllitast! Ugy tunt. a hazai me-

zony zome f6leg az6rt marad el az elvonaltbl, mert nagyon

keves muvesz bar^tkozik a sz^mitogeppeL inkSbb szoftve-

resek kac6rkodnak a muveszettel.

NEV SZERIIMT...
Anelkul. hogy a zsuri donteseit egy pillanatig is meg mer-

nem kerdojelezni, szabadjon saj^tos szempontjaim szerint

egy tavolr6l sem teljes ert£kelest adnom a hazai kialh't6k

pozitivumairol.

Gabor Aron k^pviselte - szerintem leginkabb a muveszi

komplexitast.

Imadom a Mandelbrot halmazokat. orultem is hogy sokat

szerepeltek. Felesegem 6szxe sem vette oket, viszont meg-

ertve a dolog I6nyeg<§t mar mutatott n£mi lelkesedest. B3I-

vanyos Zoltan Mandelbrot DEMO-i nagyobb (laikus) si-

kert arathattak volna, ha a linearis (folytonos) es ugrasszeru

kozelft6s (nagyitas) keveredett volna.

Hegedus Sandor es mSsok nagyon sz6p gorbeseregeket

krealtak. de a matematika mitoszSt meg se probalt^k el-

oszlatni. . ..

Pirk6 Jozsef forgatasai is latv^nyosak, de valami rovid ma-

gyarazat kellene azoknak, akiknek nem is tanftottak abrS-

zol6 geometriat.

Kepes Janos es Kiskery Csilla kepviseltek az egyszeruen

megvalosithat6 l^tvanyos otleteket - ut6bbi r£adasul alkal-

mazott muv^szetet mutatott: textilterveit szivesen latnSm

az uzletekben.

Meg egyszer koszonjuk a rendezoknek, es remelhetjuk.

hogy hamarosan ujra... Torok Turuf

Torsten Ridell
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Tisztelt szerkesztoseg

!

Pillanatnyilag egy Z80A PIO aramkorbol
ill16 interface aramkort epitek a ZX81-
emhez. A vegleges tervezeshez mig
nehany dologra szuksegem lenne. Sze-
retnim megtudni, hogy - tudomasom
szerint a ZX81 nem hasznalja az AS, A6,
A7 cimvonalakat az I/O mOve/etek soran.
Igaz-e? - A PIO teljesen TTL kompat ibi-

lls-e ? - A PIO pontjait bitenkent progra-
mozott (3-as) uzemmodban kimenet-
kent hasznalva, allando feszultse'gszint

jelenik-e meg az egyes vezet6keken,
vagy csak egy rovid impulzus?
Amennyiben lehetsiges, kozoljenek egy
ZX81-re tervezett PIO kapeso las i rajzot!
Eldre is koszonom.

Kiss Tarnis
1197. Bp.
Kecel u. 41

1. Az A5-A7 cimvonalakat a ZX81 valo-

ban nem hasznalja (illetve mindig 1-ben
tartja).

2. A PIO teljesen TTL kompatibilis.
3. Bitenkent programozott uzemmod-
ban Sllando feszultseg jelenik meg, es

nem rovid impulzus.
A PIO aktivizalasa A7=0-val tortenik, az
A/B csatorna kivalasztasa az A5-tel,

a Control/Data valasztis A6-tal. Remel-
juk, sok hasznos kapcsolast tud majd
ezzel megepiteni ! Halasz Piter

Gimnaziumunk az osszel kapott kit
PLUSZ/4-es szimitdgipet. Ezzel kap-
csolatban lennenek kiriseim.
1. Sajnos nem tudom a karaktereket
programozni. Kirem, irjak meg nekem
azt az eljarast, amellyel a karaktereket
athelyezhetem a RAM-bal
2. A BIT-LET 37. szamAban meg/'elent

egy Eletjat6k program C16-ra. MOkd-
dik-e ez a program Plusz 4-en ? Ha nem
is csak kis modositas sziiksiges a mQ-
kodisihez, akkor irjik meg nekem
a mddositisokatl
3. Jitikprogramokban szuksigem lenne
bal-jobb scrollra. Hogyan oldhatnim
meg?
4. A Juliusi szimban megje/ent egy cikk

4. Sajnaljuk, hogy gimnaziumukban nem
telik egy Otletre. Kar, mert bizonyara
nem on lenne az egyetlen olvasoja akar

az Otletnek, akar a BIT-LET-nek. A kert

cikket sajnos nem all modunkban meg-
ismetelni. De kivetelesen kuldunk egy
fenymasolatot (ha megfrja a cimet).
Cser6be probalja meggydzni a konyv-
tarost

!

Nagy orommel o/vastam a Conway-file
sejtautomatakrol szd/6 ,.maratoni" cik-

ket, is mivel kiznil volt egy Commo-
dore 16-os, rogtdn nekiil/tam ..bepd-

tyogni" a programot. Nem tudom, hogy
csinaltak, de a hosszu is firadsigos
munkival beirt program elsd pribi/ko-
zisra kifogastalanul mOkodott. (Ez di-

csiret mindkettdnknek.) Egyetlen aprd
mozzanatra szeretnim felhivni a figyel-

met.
Sajnos, csak magnetofonnal tudom
hasznalni a gipet, ezirt kissi bosszan-

tott, hogy egy kiinduloibra szalagra

irisa, vagy beolvasisa hat-hit percet
vesz iginybe. Linyegesen lerdvidlthetd

ez az ido, ha a szalagon (vagy a lemezen)
nem ASCII-kodokat, hanem magukat a

kipernydn megjeleno karaktereket ti-

roljuk string-formaban, igy a kiinduld

a C 16 karakter grafikijirdl. Sajnos ezt

a szimot nem tudtam megszerezni. Ha
az ott leirtak irvinyesek a PLUSZ 4-re

(a kit karakterkiszlet egyidejQ megjele-
nitise, tobbszinu karakterek), akkor ki-

rem, irjik meg a cikk linyegit, ugyanis
konyvtirunkba nem jir az ot/et.

Eldre is koszonom/
Hardos Attila

I. oszt. gimnazista, Kisbir

Valaszaink:
1 . Mivel errol mar tobbszor irtunk, rovi-

den csak annyit, hogy azt, hogy a ka-

rakterkiszlet a ROM-ban, vagy a RAM-
ban helyezkedik el, a 65298 ( $ff12) TED-
regiszter 2. bitjenek allapota hatarozza
meg. Ha ez a bit magas ( =1 ), a karakter-

kiszlet a ROM-ban, ha alacsony, a

RAM-ban helyezkedik el. A , kapcsolga-
tast" az alabbi BASIC utasltasokkal

vegezhetjuk el:

RAM: POKE 65298, PEEK (65298) AND
251

ROM: POKE 65298, PEEK (65298) OR 4

2. Igen, mQkodik.
3. A kepernyo oldaliranyu bitenkenti

gorgeteset a 65287 ( $ff07) TED - regisz-

ter bitjeinek megfelelo beallltasaval er-

hetjiik el. A 65287 dm 0-3. bitjein tarolt

binaris szam ( erteke 0 is 7 kdzott valtoz-

hat) megadja, hogy a kipernyd hany
rasztersorral tolodik jobbra.

A folyamatos gorgetest ugy oldhatjuk

meg, hogy egy ciklusban bitenkent eltol-

juk a kepernyot, a ciklus vegen pedig egy
karakterhellyel az egesz kepernyo tartal-

mit athelyezzuk. A fentieket ismetelve
folyamatosan gorgethetjuk a kepernyot,

termeszetesen csak gepi kodu rutinok
segitsegevel, mert a BASIC ehhez tul

lassu.

A kepernyo bitenkenti gorgeteset vegzo
ciklust ugy kell felepiteni, hogy balrol

jobbra iranyulo scroll eseten a szoban
forgo bitek erteke 0-t6l 7-ig novekedjik,
jobbrol balra iranyulo scroll eseten pe-

dig 7-tol 0-ig csokkenjen. Gondoskodni
kell arrol, hogy a kepernyo eltolisa 4fs

athelyezese soran meguresedd oszlopot

a megfelelo karakterekkel feltdltsuk.

Ezt a mQveletet „el kell rejteni" a kit

szelso oszlop ,,letakarasaval ". A 38 osz-

lopos kepernyot a 65287 ( $f f07) elm 3.

bitjinek alacsonyra allitasaval nyerjuk:

POKE 65287, PEEK (65287) AND 247
Visszatiris a 40 oszlopos uzemmodra:
POKE 65287, PEEK (65287) OR 8
Hasonlokeppen a f el-le iranyulo scroll is

megoldhato a 65286 ( $ff06) cim meg-
felelo bitjeinek beallitasaval.

Az alabbi miniprogram egy pilda a scroll

megoldasara. Egy lassiti rutint tartal-

maz, hogy a gorgetis j6l megfigyelheto

legyen. Sajnos, a kipernyo ,,itpoke-

olasa" (is a BASIC lassu voita miatt)

kicsit ,,vonaglik", igy iginyes munkik-
ban f eltetlenul gipi kodu programot kell

hasznalni. Simabb lesz a scroll, ha a

megszakitisokat is magunk kezeljuk.

A C16 szamitogepen az IRQ rutin a

$ce00 is $ceef cimek kozott helyezkedik
e I . Morvai Laszlo



abra taro/asahoz csak 1000 Byte-ra van

szukseg. Ezzel a tarolasi iddt (6s persze

az elhasznalt szalag hossza't) mintegy
a negyedere csdkkenthetjuk.
A konkret valtoztatasok

:

A 3584-3588 sorok helyett:

3586 FORJ=0TO999:GET# 1,Q$:

POKEKS+J,ASC(Q$) .NEXT
A 4335-4339 sorok helyett:

4337 FORJ=0TO999:PR/NT# 1,CHR$
(PEEK(KS+J) ); NEXT
Meszaros Gyula
fizikus, MTA KFKI

Meszaros Gyulanak tokeletesen igaza

van ! fgy a szekvencialis adatf ile az egy-

otodere zsugorodik! (Na megint, nam
sikerult megcsinalnom a tokeletes prog-

ramot !)

Azoknak, akik pedig nam kazettaval. ha-

nam floppyval hasznaljak a programot,
ime a megfelelo modositas:
Tor I end 6: 4026
Helyette:
FO RJ =0TO999 :GET # 2,Q$

:

POKEKS + J.ASC(Q$):NEXTJ
T6rlend6: 5030
Helyette:
PRINT#2,CHR$(PEEK(KS+J));
Koszper Vilmos

Tisztelt Szerkesztdseg

!

Egy nagy ker6ssel fordulok onokhdz.

Tekintettel arra, hogy a magyar szak-

sajtdban (Radiotechnika, Ezermester.
Bitvadasz, BIT-LET stb.) va/amennyien
csak Commodore 6s Sinclair sz6mitd-

g6pekhez kdzd/nek programokat, fgy

azok, akik esetleg m6s tipusu szamitd-

g6pet vettek, most tdrhetik az agyukat.

Tudom, hogy ebbol a k6t sz6mitdg6pb6l

van jelenleg a legtdbb hazankban, de
azert ne kivanjak azt. hogy a tdbbit selej-

tezzek le. Nekem jelenleg egy ATARI
800 XL keszulekem van. Megvettem
hozza az egyetlen kdnyvet, a tfHetedh6t
Atari '-t. amit a Novotrade adott ki.

Lehet, hogy valaki megtanul beIdle

programot irni, sajnos 6n nem tudok.

Ez6rt kerem dndket, ha esetleg mod van

arra, hogy az A TARI-hoz is irjanak prog-

ramokat, bizonyara nagyon sokan drul-

nenek neki. Biztosan van m6r nehany
az orszagban, mert a SKALA is forga-

lomba hozott beldle, hogy mennyit, nem
tudom.
Az is bosszantd, hogy sz4mtalan szi-

mitogep jelent meg a vilagon, ami
BASIC nyelven mukodik, de egyik a m£-
sik program/at nem 6rti, mert valami kis

kulonbseg van kozottuk. Legaliibb ketto

lenne egyforma.
Ha nines A TARI-hozprogramjuk, esetleg

meg lehetne csinalni azt, hogy a POSTA
rovatukban kdzzetennek a levelemet, 6s

talan lenne valaki, aki mar tud ehhez a

gephez programot adni.

Szivess6guket elore is koszonom 6s ma-
radok tovabbi olvasdjuk:

Magyar L6szl6.
1035 Budapest, Szentendrei ut 13.

XV1 160.

Ami a gepek kozti , r
nyelvkuldnbseget"

illeti, sajnos mi sem oriilunk ennek, de ez

van. Az ATARI lassan itthon is elterjed.

Lapozzon peldaul a 23. oldalra.

Szeretnek kdzkinccs6 tenni egy, a

SPECTRUM-tulajdonosok sz6m6ra 6r-

dekes 6s esetleg hasznos programotle-

tet, amivel szoftver-uton biztcsithato

az adatatvitel a ZX SPECTRUM 6s a

C64 szamitdgep kozott.

Ehhez szukseges egy teljes Commodore
64 konfiguracid (C64, magnd. floppy-

disc 6s ha nyomtatni is akarunk, MPS-
801 nyomtatd is), va/amint a C64-en
futtathato „ZX SPECTRUM-C64 " szi-

mu!6torprogram.
Az dtlet alapja az, hogy a szimulator-

programmal SPECTRUM-m6 valtozta-

tott C64 a lemezmeghajtot kezelni tudja

a ZX MICRODRIVE utasit6saival 6s bar-

mi/yen SPECTRUM (BASIC) programot,

ill. adattdmbdt szekvenci6lis file-k6nt

visz magneslemezre. a megadott n6v el6

„SSIMUL" kiegeszitest ragasztva. Igy

az a C64 sz6m6ra a szimul6torprogram
kitdrlese utan is hozz6f6rhetd marad,

mint adatokat tarta/mazo SZEKVEN-
CIALIS FILE.

Az dtlet sped61is alkalmaz6sak6nt k6-

szitettem egy, C64 ASCII kddokat e/6-

aIIitd, gepird programot, tov6bb6 kiss6

mddositva az ismert 6s kitund

TASWORD TWO szdvegszerkesztd

program magyarra forditott v6/tozat6t

(TASWORD H), k6szitettem ehhez is

egy olyan forditdprogramot, amely a

szdvegszerkeszfdvel el66llitott szdve-

get C64 ASCII kddra 6tt6ve, Iehet6v6

teszi a szdveg kinyomtat6s6t a Commo-
dore MPS-801 nyomtatdval.

A fenti level utan kovetkezn6k a program
es leirasa, kezelese. A meglehetosen
specialis alkalmazas miatt azonban
szerkesztosegunk az anyag kozlesetfil

eltekint. A szerzo viszont keszseggel

fdlajanlja, hogy az erdekl6d6knek meg-
kuldi azt. Elore is koszonjuk
Hidasi Jendnek, acime: Sopron, Fo ter 7.

Ml VAN
ASZALAGON?

Commodore

J42

Byte jelzo

26?yus 262/us 262>jS

262 _ 182

esyes bit

add Sitck

ZX Spectrum
619.4yus: 2168 T

190,6 psz

619,4yus 667T

244,3/jS-

488,6/us 855 T

Bevezeto TONE

szinkrontjrolo

szakosz

A88,6jUSrT7lQT

egyes bit zerus bit

adct bilek

Sokszor es sokan kerdezik t6lunk. hogy

miert nem lehet beolvasni mondjuk a Com-

modore gepen folvett programkazettat a

Spectrumba. vagy forditva. Az meg csak-csak

konnyen megerthet6. hogy az emlitett ket

gep nem azonos m6don. nem azonos nyelvi

tajszolasban dolgozik. de hogy magat a ka-

zettat sem lehet ide-oda csereberelm, ennek

okat sokan nem ismerik.

Segi'tenek az alabbiak.

A Commodore 64 es a ZX Spectrum szamit6-

gep hasonl6 m6dszerrel. negyszogimpulzu-

sok formajaban tarolja az adatokat kazettan.

Ennek ellenere. ha egy-egy kimentett BASt^

vagy gepi kodu program hangjat mag-

non meghallgatjuk, akkor azt tapasztaijuk,

hogy az a geptipust6l fuggoen mas es mas

jellegu. A magyarazat a ket gep negyszogim-

pulzus-diagrammjab6l derul ki.

A Spectrumon egy-egy adatblokk TONE-nal.

egy folyamatos bevezeto jelsorozattal kezdo-

dik r
mely hallas alapjan is j6l elkulonfthet6.

A C 64 nem hasznal ilyen bevezetot.

A Spectrum byte-jait egy-egy szinkronizal6

szakasz el6zi meg. vagyis ez 8 bitenkent is-

metl6dik. C 64-en ennek a szmkronizalO

szakasznak a byte-jelz6 fele! meg, ezutan ko-

vetkezik a nyolc adatbit. majd pedig egy

pantasbit - vagyis minden byte-jelz6 utan

9 bitet tarol a gep.

Az abrarbl leolvashat6 az is. hogy C 64-en a

negyszogimpulzusok peri6dusideje kisebb.

mint Spectrumon. vagyis a C 64 jelek frek-

venciaja nagyobb, az altaluk keltett hang

magasabb.

A Spectrum diagrammjaban a fazisid6k mej-

lett feltuntcttuk a Z80 mikroprocesszor mu-

kodesenek megfelelo T ciklusid6t is.

Rucz Lajos

SZ A M ITASTECHNIKAI ME LLEIIH HI7 FEBRUA



C16, PLUS/4 programozasi ut-
mutat6 - Novotrade. 88. o., 1 29 Ft.

(A kotet a korabban megjelent fel-

hasznalbi kezikonyvhoz kapcsol6dva
a programirashoz szuks6ges ismere-
teket tartalmazza, vagyis utmutataso-
kat a BASIC-6s a g6pi nyelvu prog-
ramoz^shoz.)
C128 alkalmazdi segedlet -

I pari

Informatikai Kozpont, 276 o., 400 Ft

(A hianyp6tl6 munka a Commodore
128 lehetosegeit ismerteti a BASIC-
tol a grafika 6s a zene programozas^n
keresztul a monitorprogramig.)
FLOPPY, a hajlekony adattarolo
-UK, 154o., 250 Ft

Az I pari Informatikai Kozpont konyv-
kiadasa sajatos koncepci6t kovet.

A koteteken ugyanis ciltalSban nem
tuntetik fel a szerz6 nev6t, tgy az
olvas6 csak talalgathat, hogy egy
idegen nyelven mar megjelent konyv
sz6 szerinti forditasat, feldolgoz^-
sSt, vagy pedig egy teljesen eredeti.

uj muvet tart a kezeben.
A most megjelent kotet is ilyen - csak
a bontti bels6 oldal^n tal^lunk egy
utalast: „Feldolgozta: Bartha Tam3s".
Mit dolgozott fel? A Iemezmeghajt6-
kat, amir6l a konyv sz6l, vagy egy r6-

gebbi munkcit? £s ha az ut6bbit. ak-
kor vajon ki6t?

R£ad3sul a kotet cfme is tul altalanos,

hiszen floppyt igen sz£les korben al-

kalmaznak, kezdve a C-64 felhasz-
n3lokt6l a nagyg£pek programoz6iig.
A konyv az ut6bbi csoporthoz, az
IBM, illetve ESZR g<§pek hasznSI6i-
hoz szdl, de ez csak akkor derul ki. ha
beleolvasunk a kotetbe.
Mindennek ellenSre j6 cittekintest

nyujt a konyv a magneslemez 6s a
meghajt6 jellemzoirSI.

Az elso fejezet a lemez legfontosabb
tulajdonscigait mutatja be, a legaltala-

nosabb tudnival6k - a t6rkozok, cfm-
jelek - ismertet6s£t6l kezdve az adat-
k6dol3son keresztul a floppy-disc
controller fel6pft6seig, mukod6s6ig.
A masodik fejezet az ISIS II, mig a

harmadik a CP/M file-rendszer6vel
foglalkozik. Az ut6bbi fejezet kit6r a

CP/M Iemezegys6gre vonatkoz6
rendszerparancsaira is. A negyedik 6s
az otodik r6sz a 8271 -es, illetve a

8272-es programozhat6 lemezegy-
s6g-vez6rlo Sramkoroket mutatja be.

Az aramkorok lei'rasan tul ezek a feje-

zetek tartalmazz^k az aramkorok
programozcis^hoz szuks^ges ismere-
teket. parancsokat, a fuggetekben pe-
dig a 1871 es az 1872 adatlapjai

talcilhat6ak. Mindez gazdagon illuszt-

r3lva 6rtelmes 3br£kkal, 6s koz6rthet<5

m6don megirva. A kozolt adatok, is-

meretek korrektek, helytall6ak. a ko-
tetet j6l haszn^lhatjak a Iemezegys6g
alkalmaz6i - ha a kezukbe jut. Ehhez
azonban egy6rtelmubb, pontosabb
cfmadasra lett volna szuks^g; s talan

a szerz6 is meg6rdemelte volna, hogy
nev6t megismerjuk.

AZ UJ VADAK -

ES A REGEBBIEK
A dm megt£veszt6 lehet - de nem ke-
veredett (m6g egy) k£pz6muv6szeti
elemzes a BIT-LET cikkei koze. Nem a

posztmodern ir^nyzatot koveto, magu-
kat ujvadaknak nevez6 festoket kivSn-
juk bemutatni, hanem egy, m6g decem-
berben megjelent konyvet: Informa-
tika Franciaorszagban - ma
(Statisztikai Kiad6 Vallalat. 208 o.,

150 Ft).

A kotet a „Szamft6gepesitett tcirsada-

lom" cimu, 1978-ban megjelent (6s

, Informatika

Franciaorszagban

magyarul 1979-ben kiadott) tanul-
many folytatcis£nak tekintheto. E ta-

nulm^ny sz6les korben ,, Nora- Mine
jelent6s" n6ven valt ismertte, mert
Giscard d'Estaing akkori kozt^rsascigi

elnok felkeresere k£szitette Simon
Nora penzugyi fotan^csos, es koll6-

g£ja, Alain Mine. A jelent^s a francia

gazdascigi 6s t^rsadalmi valtas ossze-
fugg£sein keresztul vizsgalta az infor-

matika elterjedes6nek v3rhat6 hata-
sait. Nagy vihart kavart az orszeig

kozv6lemeny6ben, - s ezzel el£rte c6l-

jdt: sz^les tomegekben tudatositotta

a sz^mit6g^pesft^s jelent6s6get, el

nem hanyagolhat6 kovetkezm^nyeit.
Atgondolt elemz^st nyujtott az el6re-

Iathat6 technikai, tarsadalmi 6s gaz-
das^gi fejlodes Iehet6s6geir6l, hang-
sulyozva, hogy ezek a vSltozasok ter-

vezhet6ek - sot szuks^ges is tervezni

oket.

A Statisztikai K6nyvkiad6 ugyanolyan
dics^retes gyorsasaggal fordittatta le

az Informatika Franciaorszagban ci-

mu kotetet mint annak idej6n a Nora-
Mine jelentest. hiszen az eredeti mu
1986 elejSn latott napvil^got.

Ez a konyv az eltelt nyolceves ido-

szak v^ltoz^saival, az ezalatt bekovet-
kezett fejl6d^ssel foglalkozik. Az
elemz6st az az Informatikai ugynoks^g
k£szftette. melyet 6ppen a Nora- Mine
jelentes kapes^n felismert nehezsegek
tanulm^nyoz^s^ra hoztak letre 1979-
ben.

A munka h&rom f6 r^szb6l all. Az els6

az informatikai kfnalat 6s az alkalma-

zasok szempontj^b6l mutatja be a je-

lenlegi helyzetet. Robban^snak nevezi

a 80-as evtizedelej^nkezdodottfolya-
matot: az informatika olyan er6vel tort

be a gazdas^g 6s a tcirsadalom minden
teriilet^re, amilyenre el6zetesen senki

sem sz^mfthatott. Tev6kenys6gi kore
szelesre t^rult, 6s hatalmas utemben
fejl6dtek a kapcsol6d6 iparagak. A ma-
sodik r^sz ezt a dinamikus el6re!6p6st

elemzi. Meg^llapitja, hogy a fejl6d^s

^Ital^nos, - de sulyos egyenl6tlens6-

gekkel jellemezhet6. Nem harmoni-
kus a kdlts£gek, a sz^mi't^stechnikar

szakm^k, a g6pek megoszl^sa az

egyes ipari, illetve szolg3ltat6 ^gaza-
tok kozott - de egy-egy 3gazaton be-
lul, a v^llalatok. int^zm^nyek kozott

sem. A termers sz^mit6g^pesitese 6s
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mit kb. 1985. II.

Folytatas a 17. oldalrol

A Commodore gepeket is veri, nemcsak grafikaban, de pi. a

processzorban is (Z80), amely akarhogyan is kardoskodik

T6th Kornel a 6502-es mellett, szerintem megis sokkal

jobb!

Mas... Programajanlat. Ez nagyon hasznos rovat. Ez a

Spectrum-rendezd! Rengeteget lehet bel6le tanulm!

Nagyon tanulsagos. .

Szoftverotletek. El-eltiinedezo, de fontos rovat. Akar a

Hardverotletek is. De az meg el-eltiinedezobb.

Programbdrze. Ez a rovat elindulasakor sem tetszett!

Ingyenes reklam egy olyan lapban, ahol mindig helyszu-

kere hivatkoznak

Gepnyerd palyazatok. Ez ZSENlALIS! Ez kiilonbozteti meg
mas lapoktol, amelyekben tobb a hirdetes, s megis, keve-

sebb az anyag, s nyerni sem lehet. pedig 3-szor is dra- 1

gabb...

Vegiil is ez nagyon jo lap. Sikerult kilabalnia a melypontb6l, amit kb. 1985. II.

feleveben kellett tapasztalnom.

Rajongo olvasojuk (ha kritizalok is)

Szentes Krisztten Mark, Radnoti Miklbs Gimnazium

Orulunk hosszu, elemzd levelenek. Sok hozzafuzniva/onk nines. Talan csak

annyit, hogy a Schneider gepek vallat6s6ra eldbb-utdbb sor kerul. A kozos prog-

ramirasra vonatkozo dtlete hallatlanul izgalmas I J6 lenne hozza megfelelQprog-

^Th^a^gu^on"'hogy levelenek a Z80 kontra 6502 vitahoz kapcsolddd r6sz6t

nem kozoljuk. de ugy hisszuk. az a vita el6g parttalan ahhpz hogy ne folytassuk I

Ami a BIT-LET megjeleneset illeti. Nos 6pp azdrt kozoljuk mmdig a melltklet

utolso oldalanak tetejen a kovetkezd sz6m meg/e/entsi idopontrft, hogy a

levele eleien irottaktol megkim&juk olvasoinkat. Igaz. hogy tortfnefmunk sortn

2-3 esetben a kozo/t datum nem felelt meg a vafosAgnak. Olyankor sem rajtunk

mulott. Figyelje teha~t az eldrejetzest ! * - x.u +*i
Az Otlet sz6mit6g6pesit6se valoban lassabban ha/ad a kellettnil. Rem&hetdleg

1-2 honap mufva eldicsekedhetunk vela, hogy 6pp a BIT-LET-tel mdul meg az uj

korszak szerkesztosAgunkben. Mindenesetre az igtrt besz£mol6 nem marad el.

S hogy mitrt megy i/yen lassan? Ne felejtse et. hogy mi is Magyarorszigon

6lunk . . .

az informatikai oktat^s jelent6s Tejiu-

d6st mutat ugyan, de itt is hasonl6

egyenl6tlensegek jelentkeznek.

A harmadik r6sz az informatikai for-

radalom gazdasagi hat6saival foglal-

kozik. Hangsulyozza az informatik^ra

6pul6 modernizes szuksegesseg6t,

6s surgeti az egy<§rtelmu dont6s meg-

hoz6s6t a v6laszt6si Iehet6s6gek ko-

zul. Itt is felbukkan a Nora-Mine je-

lentes alapgondolata: az informatikat

6s a kapcsol6d6 teruleteket tudatosan

kell fejleszteni annak 6rdek6ben, hogy

a bekovetkez6 hat6sok ir6nyithat6ak

legyenek.

Az utols6, rovid fejezet a kovetkezte-

t6seket vonja le. Meg6llap(tja, hogy

az 6ltalanos m6rleg, az 6sszk6p j6nak

mondhat6. de nem egyertelmuen po-

zitiv. A v^llalatok meg korantsem meg-

felel6 mert6kben informatiz6ltak, sz6-

mos alkalmaz6si terulet k6s6sben van,

6s az egyenl6tlens6gek folyamatosan

novekednek.
Mi lehet a tanulsaga szamunkra e ko-

tetnek, mely egy orszag informatikS-

j§nak bels6 gondjait elemzi? Elsosor-

ban az, hogy ez a tanulm6ny, illetve

az el6dje egy6ltalan megszuletett,

sz6les kdru nyilvanoss^igot kapott, 6s

vitat provokalt. A szerz6k meggy6z6-

en bizony(tj6k, hogy az informatika

elterjed6se val6ban gazdasagi-t^rsa-

dalmi forradalmat jelent, es hogy e

forradalom hatasai csak atgondolt

el6retekint6ssel ir6nyithat6ak. A ta-

nulm^nyban ,.vad" informatik6nak,

„vad" sz6m(t6g6pes(t6snek nevezik az

otletszeruen, kozponti koordin6ci6

n6lkul v6gzett informatikai fejleszt6st.

Ez indokolja a konyvbemutat6s furcsa

c [m^t i s _ hiszen a magyar sz^mit6-

gepes(t6s minden jel szerint ezt a

„vad" iranyt koveti. Nyilv6n mindenki

fel tudna sorolni sz6mos p6ld6t az egy-

s6ges koncepci6 n6lkuli fejleszt6sre

- ak^r vallalati, ak6r nepgazdasagi

szinten.

A tanulmany masik, kiemelesre m6lto

jellemzoje az, hogy mindv6gig emle-

geti az informatikat es a telematik^t;

illetve az ut6bbit az informatika r6-

sz6nek tekinti. Jellemzo, hogy e foga-

lom szinte ismeretlen a magyar koz-

tudatban. Tal6n t^v-informatikak6nt

lehetne 6rtelmezni, ami a t6vkozl6s

6s az informatika 6sszefon6d6sat, ha-

t^rterulet6t je'enti. Az elemz6sb6l egy-

6rtelmuen kiderul, hogy a t6vkozl6s fej-

Ieszt6se n6lkul elk6pzlelhetetlen az in-

formatika fej!6d6se. Hiszen a nagy

adatb6zisokhoz val6 hozz6f6r6s, a ter-

min6lok 6s az - esetleg nagy t6vols6g-

ban I6v6 - kozponti sz6mit6g6p ko-

zotti kapcsolat csak j6l mukod6 kom-
munik6ci6s csatorn6kon keresztul le-

hets6ges
A forradalom mar n6lunk is mind er6-

sebben 6rezteti hat6s6t, s rajtunk 6II,

hogy tudatosan, vagy otletszeruen -

vademberk6nt - fogadjuk. A kotet

mindenesetre j6 t6mpontokat ad a

j6zan elemz6s elv6gz6s6hez

7 alter Jozsef

_AUKTROPUTS
^orm fv IE IR 16 I

QUATROPLUS-NYER6 MEGOLDASA £S £RT£KEL£SE

A feladat egy lehetseges megoldasa az 1 . abran lathatri (az o-val jelolt cellakban vannak

seitek a bekeretezett t6glatap az input ablak), hogy az automata \6\ mukodik, azt barki

konnyen ellenorizheti. MegjegyezzGk. hogy 3 6s 6 eset6n termeszetesen ugyan az az a ak-

zat kelPtkezik a v6gen (szimmetria !). de az ablakhoz k6pest mashol. igy a v6g^llapotb6l

(melyhez nemcsak az alakzat, hanem annak helye is hozzatartozik) lehet kovetkeztetni a

beadott szamra. Nehany palyaz6nk szigorubb volt, az automatat a 2 abran Iathat6 m6don

aszimmetrikussa tette. igy nemcsak a vegallapotok, hanem a vegalakzatok .s megkulon-

boztethet6ek. Megjegyezzuk, hogy ehhez hasonlatos modellen szoktak bemutatm a sajat

seitek koz6 kerult idegen virus hatasat. A sejtek a n6gyes blokkok, melyekbol akarmilyen

sok lehet az 1 abrahoz hasonl6 m6don elhelyezkedve (2 sejt kozott mindig egy 2 *1 -es ures

t6qlalap van)'. Ha a virus 4 n6gyzet sarka koz6 kerul (p6ldankban a 2-es input), akkor a

sejtrendszer k6pes azt gyorsan megsemmisiteni. Ha azonban k6t sejt koz6 kerult be a vfrus

(pi 1-es input eset6n). akkor az eg6sz sejtrendszer megsemmisul. B^r a hasonlat nyilvan

santit m6gis \6\ mutatja. miert kapta ez a sejtautomata az eletjatek elnevezest.

Nem tudiuk hogy a feladat volt nehez. vagy a dfj nem volt eleg csab.tb, mindenesetre csak

13 mego Idas 6rkezett, kozuluk 2 h.bas. fgy a 11 palyaz6nk. akik kozott a dijat k.sorsoljuk:

Allaga Gyula, Budapest

Bartfai Barnabas, Agard

Csillag P6ter, Budapest

Endrodi Zsolt, Sz6kesfeh6rvar

Foldvari Csongor, Budapest

Greczi Laszl6, Budapest

Kelemen Gydrgy, Ozd
Nagy Zoltan, Sz6kesfeh6rvar

Nyeki P6ter, Kemenesszentp6ter

Schweighoffer Tamas, Budapest

Varannai Laszld, Budapest

e •

1 abra 2.abra

Asorsolast1987.apnlis

1 4-6n d6lel<5tt 1 0 6rakor tartjuk az AlmSssy t6n

Muvel6d6si Haz Compania szamit6g6pes muhely6ben.
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^A *%^A-*%..»%I* mArcius 24-*n jelenik meg, addig is

KOVetKeZO SZamUnK minden h6ten az Otletben szamltastechnika

2*5PLUS/4
>fr IM YE RO

Az 1. feladat megoldasa:

1. Nyilvan eieg lenne igazolni,

hogy minden lepesben minden
vegleges cimkere va!6ban az

odavezeto" legrovidebb ut hosz-

sza van irva. Mi enn6l egy picit

tobbet igazolunk:

AlKtas: Minden l<§pesben (ertsd:

a 0. lepes ut£n. valammt a 2.

lepes minden vegrehajt^sa ut£n.

s persze leallaskor is) a vegle-

ges cimkekre mindig az odave-

zetS legrovidebb ut hossza van

(rva. mig a kiserleti cimkekre

mindig az olyan odavezet6 utak

kozul a legrdvidebbnek a hossza.

melyek csupa vegleges cimkeju

csucson keresztul vezetnek az

iliet6 kiserleti cimkes csucsba.

Bizonyites a I6p6ssz£mra vonat-

koz6 teljes indukcitival:

A 0. lepes ut£n az allftas nyilvcin

igaz. Tegyuk fel. hogy a k. lepes

ut^n az allftSs igaz. s m6g van

kiserleti cimkes csucs. N6zzuk
a k+1 lepest!

EI6sz6r a legkisebb kiserleti cim-

keju csucs cimkejet veglegesit-

juk. Tegyuk fel az Slli't^ssal el-

lentetben. hogy van egy ut a

kezd<5pontb6l ebbe a pontba.

mely rovidebb. mint a cimkere

frt szam. Ez az ut az indukci6s

feltetel miatt nem vezethet csupa
v£gleges cimkes csucson ke-

resztul. tehSt az ut menten van

egy els<5, a most v6glegesitett6l

kulonbozo kiserleti cimkes csucs.

Mivel azonban az egyik leg-

kisebb kiserleti cimkes csucsot

vSlasztottuk ki v£glegesit6sre,

ennek a m^sik csucsnak a cim-

k6j6re legal^bb akkora szSm
van frva. mint a kiv£lasztott£ra.

igy a kezd<5pontb6l a hozz^ve-

zet<5 ut is az indukcibs feltetel

miatt legal^bb olyan hosszu,

mint a most veglegesitett cim-

kere frt sz£m. Azonban az ut

innen folytattidik a kivSlasztott

csucsba, s mivel minden eire

pozitiv sza"m van irva. az ut

hossza v6gul m^gis nagyobb
lesz. mint a veglegesitett cim-

kere frt sz£m. Ezzel az eilites

els<5 feiet bela"ttuk. Azt pedig

ma> konnyu ellentfrizm. hogy a

kiserleti cimkek m6dosit£sa pont

helyreallitja az eilftcis mSsodik
feienek az igazs£get is. fgy allf-

tasunkat. s ezzel az 1 . feladatresz

alh'tasat is belattuk.

2. Az 1. lepes els<5 vegrehajta"-

san^l n-2 osszehasonh'tesra

van szukseg. (n a csucsok sz£-

ma). a m^sodik vegrehajt£sn3l

n-3-ra. s igy tov^bb. az utols6

el6ttmei 1-re. teh^t osszesen az

1. lepes vegrehajtesa soran

(n-1 )(n-2)/2 osszehasonlitast

vegzunk. A 2. lepesnei mindig

ugyanannyi osszehasonh'test

vegzunk. mint a megeloz6 1. le-

pesnei, plusz ugyanennyi ossze-

ad£st. Igy osszesen (n-1)(n-2)

osszehasonlitasra es (n-1)

(n-2)/2 osszeadasra van szuk-

seg. Megjegyezzuk, hogy ha
+ -nek az ebr£zolhat6 legna-

gyobb sz^m feiet vesszuk. ak-

kor tov^bbi osszehasonh'tasok

neikul sem lesz tulcsordulas.

Osszesen tehSt kb. (3/2) *n 2 16-

pesre van szuksege az algorit-

musnak.
3. Tegyuk fel. hogy a kezd<5-

pont az 1 -es csucs, s csin£ljunk

egy n elemu v vektort. melynek
i. helyen mindig az i. csucsba
veglegesitett cimkes csucsokon

£t halad6 legrovidebb ut utols6.

az i. csucs e!6tti ailomesSt t£-

roljuk. A 0. lepes- ben a vektort

toltsuk fel 1-esekkel. A m&sodik
lepesben. ha az i. csucs kiser-

leti cimkejet m6dosi'tjuk. akkor

a vektor i. helyere irjuk be az

eppen veglegesitett csucs sor-

szam^t. Az 1. alattihoz hasonl6

gondolatmenet mutatja. hogy a

vektorban val6ban az lesz. amit

akartunk. Ezzel az osszead^sok

6s osszehasonli'tesok szem&t nem
valtoztattuk, s konnyen Iathat6,

hogy az ertekadSsok sz£ma is

maximum (n-1 ) (n-2)/2-vel

nfltt. Ha a v6g6n kiv^ncsiak va-

gyunk pi. az i. csucsba vezet6

legrovidebb utra. tudjuk. hogy
utolso" ^llom^sa az i. csucs.

utols6 e!6tti a v(i)-edik csucs.

az el6tti a v(v(i))-edik csucs.

s fgy tovebb. mig el nem jutunk

az els6 csucsba. Teh£t a vek-

torb6l ..kifejtem*' egy legrovi-

debb utat csak annyi lepest ige-

nyel. mint az ut hossza.

/
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VAN EGY OTLETE?
// Zz_ t^.—* ^

Amint latjak ceget valtottunk. Iden, egyelore csak negy honapra a Skala-Coop uj reszlegevel,

a Computer S-el keveredtiink ..viszonyba". Most egy rdvid, egyhonapos palyazathoz, majd
jovo honaptol egy hosszabb, harom honaposhoz kapjuk. kapjak az olvasok a nyeremenyt. Mi
a magunk reszerol szeretnenk ha ez az egyiittmukodes az ev tovabbi honapjaiban is folyta-

todna. A targyalasokat mindenesetre elkezdtuk.

ATARI NYERO
A fentebb emlitett haromhonapos palyazat, amely marciusban indul egy Atari 800-asert

folyik majd ! Erdemes tehat folkesziilni, s a jovo honapban keresni a BIT-LET-et ! No de, ez a

jovo (honap), s a mostani?:

Otletpalyazatunk kicsit magunkert, megink£bb az olvasokert szuletett. Gyakori gondja szer-

kesztosegiinknek, hogy milyen tlpusu, temaju programot kozoljiink. Mi az. amit szivesen fogad-
nanak az olvasok, mire lenne szukseguk?
Otletpaly^zatunkra maximum 1 5 tetelbol alio listat lehet bekiildeni. Az otlet arra vonatkozzon.

hogy a palyazo szerint mire kellene szamitogepes programot iratni. Termeszetesen az itthon

elterjedt homecomputerek tudasanak megfelelo szintu otleteket varunk. Olyan otieteket,

amelyeket megvalosithatunk, s amelyek egy reszet valoban szeretnenk is megvalositani.

Ne feledjek, hogy lapunkban csak olyan programot erdemes kozolni, amelyet viszonylag sokan
hasznalhatnak. Teh£t tul speci^ilis alkalmazasokra vonatkozb otletek megvalosit^s^nak. a prog-

ram kozlesenek nyilvan semmi ertelme. Ugyancsak nines lehetosegiink nagy meretu, komoly
felhasznaJoi programok megiratasara 6s kozlesere. Mindaz ami ezek utan erdekes lehet, johet

!

Mindaz, ami igazan jo otletnek igerkezik, tal^n egyszer megirasra es kozlesre is keriil

!

Az otletlistakat bekiildok, nem art ha azt is megi'rjSk, hogy melyik otlet megvalositasat vallal-

nak szivesen magukra, s milyen geptipusra. (Ez nem szempont a palyazat ertekelesenel !)

A legjobb otletek kiagyaloi kozt 2 doboz floppy discet, 2 joysticket 6s 2egyeves Otlet elofizetest

osztunk szet.

S2erkes/i6s6gunk cinne OTLET Budapest 1986 Szerkesztfi Angva;os> Laszl6 Vuveszett sze/kesztfi Pribelszky Pal Q
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